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Do’s en don’ts van 
negen jongeren

Je zou denken: het is 2020. We kunnen al lang naar de maan en alles 
is maakbaar, dus niets is meer vreemd. Toch worden jongeren van het 
vso-vmbo Leystede nog regelmatig vreemd aangestaard en kinderlijk 

aangesproken. “Dit kan echt niet meer en moet anders,” vinden ze.

Tekst Monique Wijnen
Foto’s Rob Breedeveld

Zo wil ik dat je met me omgaat

Support Magazine ging langs bij de Leystede, vmbo-school 

voor voortgezet speciaal onderwijs in Leiden, en stelde de 

vraag: “Hoe wil je dat mensen met jou omgaan?” 

Negen jongens en meiden vertellen wat je absoluut niet bij 

hen moet doen en wat ze wel als prettig ervaren.

DON’TS
 Staar niet naar me  
“Alhoewel… laatst zat iemand op de fiets zo naar me te 

kijken dat hij tegen een lantarenpaal reed,” lacht Nadia.

 Kijk niet stiekem naar me 
“Het is heel normaal om in een rolstoel te zitten. Waar ben 

je al die tijd geweest!?” vraagt Bas zich af.

 Trek niet zomaar je eigen conclusies  
“Als we op onze elektrische fiets rijden, krijgen we regel-

matig opmerkingen als: ‘Jongeren worden tegenwoordig 

steeds luier’ of ‘Ben je lui of zo!?’ Echt niet leuk. Mensen 

vragen helemaal niet waarom we een elektrische fiets nodig 

hebben,” zeggen Nina, Lisa en Myrthe verontwaardigd. 

 Denk niet dat ik gek ben  
“Dat ik iets aan mijn lichaam heb, wil niet zeggen dat  

ik geen verstand heb,” aldus Nadia.

 Negeer mijn beperking niet, maar leg er  

ook niet de nadruk op (voor leraren en  

onderwijsassistenten) 

“We hebben een beperking, maar er zijn leraren die hier 

weinig aandacht aan schenken. Aan de andere kant zijn er 

onderwijsassistenten die juist weer de neiging hebben ons te 

betuttelen,” vertellen de jongeren.

 Doe niet anders of gemeen tegen me  
“Leeftijdsgenoten uit de buurt willen geen vrienden met me zijn 

en niet met me spelen. Ik snap het niet,” zegt Timo teleurgesteld.

DO’S
 Laat meer jongeren met een beperking zien op tv  
“In series over middelbare scholen zie je eigenlijk zelden of 

nooit een leerling zonder handen of zo. Dat zou wel heel goed 

zijn,” is de mening van Myrthe, Hadassah en Lisa.

 Geef goede, leuke en eerlijke informatie 
Bas en Nadia: “We maken filmpjes voor ons YouTubekanaal 

Beperk je Beperking, waarbij we jongeren zelf aan het woord 

laten over hun beperking.”

 Mix regulier en speciaal onderwijs  
“Deze maand gaan we over naar ons nieuwe schoolgebouw,” 

vertellen Bas en Kay. “Twee jaar geleden zijn wij, vso-vmbo De 

Thermiek en vmbo Boerhavenlaan al samengegaan en straks 
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zitten we allemaal op één en dezelfde school: Leystede. Goed, 

want zo zien de leerlingen zonder beperking hoe wij ook 

gewoon ons ding op school doen.”

 Maak het mogelijk dat ik kan in- en uitstappen 

(voor de buschauffeurs in het ov) 

Nadia: “Laatst vroeg de buschauffeur uit zichzelf of hij me kon 

helpen met de plank uitklappen. ‘Mijn kind heeft ook een 

beperking,’ zei hij toen hij mijn verbaasde blik zag.”

 Heb je een vraag, stel ‘m dan 
“Volwassenen staren, kijken uiteindelijk weg en trekken hun 

eigen conclusies.” Heel irritant vinden Yara, Nina, Nadia, Myrthe 

en Timo. Dit in tegenstelling tot kinderen. “Die kijken en vragen. 

Geef je antwoord, dan is het meestal goed en accepteren ze het.” 

 Behandel mij zoals je zelf behandeld wil worden  
Dit is eigenlijk de eindconclusie. “Logisch toch!” voegt Kay 

eraan toe.

5 TIPS VAN JONGEREN MET VOOR JONGEREN MET

1
Zit je niet op speciaal onderwijs? Zoek 
dan een sport of hobby waarbij je andere 
kinderen met een handicap ontmoet 

“Vroeger dacht ik altijd dat ik de enige was met een 

beperking. Toen ik naar speciaal onderwijs ging, zag ik 

dat andere kinderen ook iets hadden en we konden 

elkaar helpen,” vertelt Yara.

2
Zit je wel op speciaal onderwijs en 
wil je je grenzen verleggen? Zoek dan 
een sport of hobby waarbij je ook 

 kinderen zonder beperking ontmoet 
Lisa: “Ik ben best klein en was altijd verlegen. Door 

samen gezellig bezig te zijn bij de scouting heb ik mijn 

mond leren opentrekken.” 

3
Schaam je niet voor je beperking, 
wees gewoon wie je bent 
“De hele wereld mag weten dat ik een beperking 

heb,” zegt Hadassah. “Niemand is perfect. Iedereen heeft 

wel iets,” aldus Timo. “Van binnen zijn we allemaal 

hetzelfde,” voegt Myrthe eraan toe.

4
Praat over hoe je je voelt 
“Dit zou kunnen bij een vak als persoonsvorming,” 

geven de jongeren aan, “maar vind je dit 

spannend, dan kun je natuurlijk ook naar je mentor.”

5
Wees trots op je hulpmiddel
Nadia: “Ik ben blij met mijn handbike, daarmee  

kan ik zelf op pad.” 

5  
TIPS
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